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A .havasoktítka. 
Irta: Nyomoz6. 

A nagyilvai és kosnai örsök között elterülö havasok. 
SÜTü fenyvesekkel boritott egyik oldalában egy csoport 
uri kabátos férfi áll; mellettük csendőljárőrök várják 
szótlanul a megállapitás eredményét arra nézve, vajjon 
miféle külerőszak folytán halt el az a férfi, a kinek 
hullájá,t az imént emlitett úl'i emberek körülveszik és 
vizsgálgatják. A vizsgálat eredménye nehezen sikerül. 
A sérülé s, mely a halált okozta, egyenesen fantasztikus. 
Bámulatba ejti a .rendkivül tapasztalt törvé�yszéki or
vost is. 

Csendben van az egész környezet, csak a két orvos
szakértő szólal meg néba-néha, hogy lerontsák egymás 
állitását é� l,ljabb feltevést koczk:iztassanak meg a sé
rülés miként és miáltal történt előidézésére nézve. 

Előttük a földön, jobban mondva egy kopott gubán 
férfihulla fekszik, ekkor már hanyatt forditva. A hulla 
h asán' leveses tál nagyságu, tátongó, -kerek folytonossági 

-hiány, a melynek szélei J,iörös-körül czafatos szalagok
ban Iógnak 'befelé a hasüregbe, össz�vegyi'ilve a szintén 
czafatokra tépett bél- _és. egyéb belsőrész-maradványok
kal. Kivül a sérülést rongygyá tépett ing- és gatyarész
let veszi körül Vél:töl beivódottan. A gubán csak igen 
kevés alvadt vér. Szinte úgylátszik, mintha a szö'l'llye
teg, a mely a halált okozta, teljesen felitta volna a 
lllomló vért is. 

' 

A hulla egy magas, széles vállu oláh férfinak a holt

teste. A csendőrjárő.l' már a bizottság kiérkezése előtt 

megállapitotta, hogy a helyszinéhez mintegy SOO-1000 
lépésnyire levő esztinának a tulajdonostl volt életében. 

A további megállapitásokba a járőr még nem bocsá,t

kozhatbtt, mert a hullát hasonfekvő állapotban találták 

s nehogy a bizottság eljárását megnehezitsék, annak 

megérkeztéig érintetlenül hagyva, még azt sem tudták, 

miféle eszközzel és mimódon ejtett sérülés ·okozta a 

halálát. 
V égre is IDogszólal az egy�k o�'vos: 

- Olyan ez a sérülés, kedves kolléga, iointha egy 

óriási száju bestia belefalt volna ennek a szegény em-
, 

1>ernek a hasába es egyetlen harapással kifalta volna; 
az egész belsőrészét. 

- Nagyon találó a hallonlat kolléga úr, - folytatta 
a szót a másik orvos, - csakhogy egy ilyen harapás
hoz legalább is viziló-száj kellene, mert a havasokbau 
kóborgó farkasok és medvék' ilyen nagyot harapni nem 
tudnak. De még hit tudnának is, aligha elégedtek volna 
meg egyetlen harapással illetve falással, hanem tOvább 
marczangolták volna az álcloz'<Ltot és még kevésbé for
ditották volna hasra a hullát, miután a gyilkos művet 
befejezték. 

Ilyen és ehhez hasonló vélemény-nyilvánitások köz
ben vizsgáigatta a két orvos az ismeretlen módon szár
mazott sél'ülés,t, mig végre megállapibották, vagy legalább 
is ráfogták, hogy nem vadállat harapástól származott 
az, -hanem legnagyobb valósziniiség szerint vizzel töl
tött puskával lőtte hasba a tettes az áldozatát és a víz 
robbanó ereje' hozta létre a fantasztikus sérülést. 

Abbau azonbM, hogy a gyilkosság, akár.mikBpen tör
tént is az, nem ott, . a hulla' feltalálása szinhelyén lett 
elkövetve, az őrmester beleszólása nélkül is egyetértett 
a két orvos, mert - mint mondták -, a ki omló vér
nek· a helyszinen semmi nyoma sem maradt, a mit 
pedig, akár vadállati támadás folytán, akár emberi kéz
től pusztult el a halott férfi, semmiképen nem lehetett 
volna nyom nélklU eltüntetni. 

Addig is tehát, mig a csendőri nyomozás, esetleg a 
bonczolás során felmerülhatŐ más adatok és jelek vilá-' 
aossáaot deritenének a sérülés hol és mikénti okozásá;ra " " 
nézve, megelégedtek a feltevésen alapuló és mivel sem 

bizonyitható megállapitás helyességével és elrendelték 

a hullának a már emlitett esztinához való beszállitását, 

hogy ott a bonczolást megejthessék. 
Mialatt ez a beszállitás és a bonczolás megtörtént, 

Farkas János őrmester, kosnai örsparancsnok eibesz;élte 

a kir. ügyésznek és a vizsgálóbirónak, az addigi nyo

mozásuk ereclményeként, hogy Ili hullát egy, már őJ'izet 

alá is vett juhászlegény találta meg �z nap -' 1910. 
évi julius hó egyik hétfői napja - reggelén, �iköz

ben - állitólag - az előző estén eltévedt egyIk bir-

. káj:it kereste. 

I 
. " , t és a többi hangszereket ált .. lánoe�n 

Hegedüt, harmonIkat, tarogato ,elismert legjobb gyártm. szállit. 

. GY ARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZER�Y ÁRA 
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A juhászlegény mindjárt felismerte a 

'
hullában a szom

szédja holttestét, de a helyett, hogy ennek hozzátarto
zóit értesitette volna, a kikhez pedig egyébként bejá
�:atos volt, a helyszinéhez legközelebb eső nagyilvai 
Or81'e futott, be és bejelentette az esetet, a lehető leg
alaposabban megmagyarázván a hulla fekvésének a 
szinhelyét. 

A nagyilvai örsparancsnok. ebből a magyarázatból 
jogosan következtetve, hogy a szinhely nem az ő, hanem 
a kosnai örs körletébe esik, vagy legalább is közvetlen 
a két ör8körlet határán van s így' mind a két örsöt 
egyformán érdekli; telefonon . értesitette Farkas János 
ől'mestert s így együttesen fogtak bele a rejtélyes eset 
felderitésébe. S miután a hulla tényleg a kosnai öí'S
körlet területén feküdt s ugy'anott' volt az az esztina 
is, a melyben az áldozat családjával és felesége szü� 
Jeivel lakott; Farkas őrmester vet'te át a nyomozás 
vezetését. 

A bizottság kiérkeztéig mindösslZe annyit állapított 
m eg az egyesült j2.l'őr, ·az elhalt felesége s ennek 24 éves 
nőcseléclje hemondásábó1, hogy az áldozat· vasárnap 
reggel, miután felesége Bziilei a községbe templomba 
mentek, tarisznyát pakolt magának és gubáját felvéve, 
mint más alkalmakkor is szokta, azzal vált el a csa
ládjától, hogy felmegy a havasokba a birkái után s ott 
a pásztoraival tölt egy pár napot, tehát ne várják haza 
az nap. 

Megállapította még a járő·r, hogy a házastársak az
előtt öt évvel ke.lte-k egybe, volt már égy három· éves 
fiuk, fI az assz0ny ez idő szerint áldott átllapotban volt. 

Az asszony toviÍJbbi: b'esz&lgetéééből kiderült még aJZ 
is, hogy volt férjével elsőfoku l1llokatestvérek s mind' 
a ketten egyetlen gyel'mekek lévén, a� jomódú szülők 
azért házasitották őket, össlZe; hogy a vagyon ne száll
jon idegen kézre. A férje különben nagyon szeretté 'őt 
már leánykorában is, ő ellenben akkor egy másik le
gényhez von'zódott és CJsak szülei akarata folytán ment 
hozzá a félj éhez .. Addigi házasságuk álatt azonban máT 
megszerette a különben is Igen szelid természetü férjét 
és - eltekintve a néha-néha előforduló perlekedéstől, 
a mi minden CJs:l.liÍJdnál előfordul - elég bolclogan éltek, 
annál is inkább, mert llJZ .ő szülei is minden összezör
dülés alkalmával, a . férfi pÚt jára állottak s rendesen 
annak adtak igazat .. 

Az asszonynak ilyen. részletesen való kikérdez�se 'azért 

volt mindjárt szükséges, mert a juhászlegény, a kit 

Farkas őrmester előzetes őrizet. alá vett, tagadta a bü

nösségét és oda nyüatkozott, hogy' az iÍJldélzatot való

szinüleg a felel'lége tététte el láb alól, mert az asszony' 

iszákos, szere�őtartó, már őt is igyekezett elcsábitani 

és mindjárt azt az igéretet tette neki, hogy ha a férje 

a�á�'mi�épen, de hamarosan elhalna, hozzámenile fele
segul es gazdag emberré tenné. 

Az �sszony ellen�en, az őrmester ama kérdésére, hogy 
gya�uslt-� valakit es ha �ge�, mi alapon, a félje meg
gyÜkolásaval, é�en az lment emlitett juhászlegényre 
u�aLt �z�al a

. 
kl] el:ntéssel, hogy már hónapok óta ke

rulgetl ot, mmdenaron arra akarja rábírni, hogy hagy'a 
ott 

.
az

, 
urá�, vagy váljorn el tőle törvényesen é legy;n 

az ove. Mmthogy pedig ő mindannyiszor elutasította a 
leg�n!.

t, valószÍnünek tartja, hogy ez bosszuból álesett
a ferjere a vasá-rnap reggeli távozásakor és valamiképen 
meggyilkolta azt. 

Arra a kérdésre pedig, hogy mát miért nem értesi _ 
tette a 

,
legén� t

,
olakodisáról, azt felelte az asszoJ , hogy 

8zomszedok leven, nem akarta a férjét amaz illen in
g�relni, �ert

, 
ha férjét nem is féltette a sokkal gyen

gebb legeny tamadáAától, mégis attól tartott, ho utóbbi 
ha másként nem, a vagyonukban fogja őket II egkáro: 
sitani. 

Ezeket j elentette Farkas őrmester a v:izsgál bi;'ónak 
és a kir. ügyésznek azzal a, hozzáadással, hogy az idő 
rövidsége miatt még nem volt módjában a kétfiéle gya
n�s állitás közül egyikre sem bizonyitékot szel' "zni .. 

Ama, harmadik feltevést pedig, hogy a tettes akárki 
legyen is az, rablási szándékból követte voIr a el a 
cselekményt, nem lehetett hitelesnek tartani, mert bár 
az áldozatnak zsebórája és a pénztárczája az állítólag 
benne volt néhány koronával hiányzott ugyam, még 
sem lehetett feltételezni kellő alapossággal, hogy a 
fiatal, erős, és egy j ókora bottal ellátott_ embe t, fényes 
nappal és nem is messzire a: lakásához val � ilyen 
szándé"kkal megtá,madhassa. 

. I 
A ltir. ügyész és a vizsgáló biró osztották az .5rmester 

vélekedését, de azért figyelmeztették, hogy ha a két 
ellentétes állitás valamelyikének igazolására támpontot 
nem találna, ne erőszakolja a dolgot csupán a,bban az 
irányban, hanem az utóbbi feltevés tekintetében is ter
jessze ki a nyomozás.t. Azután pedig, mivel a bonczo
lást az orvosszakértők befejezték és pedig a nélkül, hogy 
határozottabb adatot megállapithatták volna a gyilkos
ság mikénti végrehajtására, - a bizottság eltávozott 
és szerencsét kivántak az örmesternek a tová' bi nyo
Illozáshoz, habár - mint megjegyezték - er e aligha 
lesz kilátás. 

Ez azonban mégis hamarosan bekövetkezett. 
Az nap este ugyanis, mikor a bonczolás befejeztetett, 

más alkalmas szállás hiányában kénytelen voli; a négy 

főből állÓ járőr az özvegy lakását éjjelre igénybe ven.ni. 

Másrészt indokolttá tette ezt az is, hogy ha az özvegy 

csakugyan részes volna a tett elkövetésében, a járőr 

6ttléte folytán akadályozva legyen az esetleges bűnj elek 

• 

·
Csu' Z Rh"umo Ko··SZUe' DII esetén próbálja meg a vilá 'hirü 

� , erősitett CAPCINE (Pap�i��) ker őcsöt 
, , . . E deti tégely ára háboru Idejere ! •• - kOI'. 

amely sok ezer hálairat és orvosi vélemény szerint biztos hatásu hazIszer. - r re - , • • • 
• 

Egyedüli készitő : Szenthe Lajos Plitrona Hnugarire gyógyszert�ra,· B�dapest, Dam)amch . utcza 2. szam .• 



·t 

, 

A • Giuseppo Aocajlle. olasz gőzÖS elsülvesztése, 
• 

, " 

, 

-

-

.-
<cl 
.-
..;j 
o � 
� 
0-
0-lt '" 
� 
C 

o 
UJ 

'" 
l:?;I 
OZ 
I:j 
O, 
� 

l �, 
83 
t"' 
� ° 
p:j 

V, _', 



340 OSENDŐRSÉG! LAPOK J 917 október 10. 

elrejtésében vagy hamis tanuk beszerzésében esetleg az 
azokkal való összebeszélésében. 

Minthogy pedig elegendő ágy nem volt, a csendőrök 
friss szénát I;LOrdtak be a szobába a szolgáló segitségé
vel, a melyre az özvegy tiszta lepedőket adott nekik. 
E készülődés alatt feltünt az őrmesternek, hogy az öz
vegy, bár egész napon át megtörten jajveszékelt, a 
csendőrökkel való beszélgetés közben mintha nyugod
tabb lett yolna, sőt azoknak az alkalomhoz épen nem 
illő tréfás megjegyzésére -nemcsak nevetgélni kezdett, 
hanem mruga is hasonló megjegyzésekkel válaszolt, any
nyira, hogy szinte úgy tünt. fel a viselkedése, mintha 
kaczérkodni akart volna velök. A szolgáló viselkedése 
pedig e[észen hasonló volt az asszonyéhoz .. 

Másnap kora reggel a juhászlegényt egy csendőrrel 
az esztinánál hagyva, ]!'arkas őrmester a járőr többi 
tagjaival ujból a helyszinére ment és felszólitására a 
hulla fekvésének helyszine kÖ['ül folyton nagyobb és 
nagyobb körletben átv1zsgáHák a területet, hogy valami 
nyomra akadjanak, vagy arra nézve, hogy a hullát, mely 
irányból vítték oda, vagy esetleg a gyilkosság szinhelyét 
felfedezzék. ... 

Azon a helyen, a hol a hullát taláJták, sürü, bokros 
és a régi rothadt levelekkel fedett volt ugyan a terü
let, az eitől távolabbra eső körleten azonban tiszta volt 
a nagyobb fák alatt a föl�, ugy, hogy remény lehetett 
rá, -hogy valahol nyomra akadhr.tnak. 

E czélból addig bujkáltak a fák között, hogy Farkas 
- őrmester, a ki épen az eszti�a irányában l�vő területet 

vizsgálgatta, két egymnst követő mezitlábas nyomrlJ, 
akadt, mire odaszólította a társait is, a kikkel tovább 
folytatva a vizsgálódást, ahhozképest, hogy füves vagy 
tiszta volt-e a t-alaj, ujból és ujból ráakadtak az itt-ott 
elveszteU nyomoknak neincsak a folytatására, hanem 
niég a helyszinétől visszafelé-vezető nyomok egyrészére 
is, a miket követve, egy utbaeső akol korlát-fájának 
felső részén néhány eldőrzsölődöttnek látszó vércseppet, 
az akol tulsórészén, az előbbivel átellenben levő kol'
lát fán pedig tenyérnyi szélességben elterjedő, szintén 
eldörzsölődött vérnyomot fedeztek fel s ugyanott a fa 
szilánkjaiban fennakadt guba-foszlányokat is találtak, 
a mely nyoÍnok arra mutattak, hogy ott valamely véres 
tárgyat vittek keresztül, a me ly tárgy a kol'lffitfákai 
surlódásszerüen .érinthette s a guba-foszlányok is így 
akadhattak a fa felszakadt szilánkj ai ba .. 

Az akoltól az elhalt eaztinájáig már alig száz lé
pésnyi távolság volt csak, de ezen a tertlleten, tekintve, 

hogy sok háziállat, baromfi: sertés és tehén;o megfor

dultak, a nyomok folytatását felfedezni nem aikel'ült, 

de az addigi nyomokbó1 is alaposan következtetett Far-

, 

kas _őrmester arra, hogy az áldozatot a lakásban vagy 
annak környékén pusztitották el, minélfogva elöbb az 
ép

.
ület környékét vették SZOros vizsgálat alá, majd pedig, 

mIko!' ennek semmi eredménye nem lett, II lakás tü
zetes átklltatásához fogtak. 

. 
Mielőtt azonban ezt megkezdték volna, az özvegyet 

fe�szólitotta Farkas őrmester, bogy ha valami tárgy, a 
ml az uránál volt meggyilkoltatása pillanatában, a la
kásban, vagy az istállóban elrejtve volna, adja elő; 
annak nemleges válasza után pedig a cselédet egy csen
dőr őrizete alatt az udvaron hagyva, csupán az asszony 
és egy odahivott pásztor, mint bizalmi egyén jelenlété. 
ben kezdte meg a kutatást.. 

Ennek se volt hosszabb ideig semmi eredménye és 
az özvegy sem mutatott semmiféle megl-epetést vagy 
szorongást. Végre �s, mikor már mindent átkutattak és 
az ágyszalmát is kiszedette az őrmester, az ágydeszká
kat is kiemeltet' e. 

Ebben az ágyban a deszkák, nem keresztbe, mint 
szokás, ha.nem hosszában voU,ak berakva s a mint a fal 
mellett levő két egymás melletti deszkát kiemelve, meg
forditották, ezek alsó részén a széleken egyes helyeken 
és a, régiségtől származott repedések között is, alvadt 
vérnyomokat fedeztek fel, bár látható nyomai voltak 
annak is, hogy a deszlfák meg voltak surolva. 

A mint ezeket a nyomokat megmutatta Farkas ör
mester az özvegynek-és megkérdezte, hogy mitől szár
maznak azok, az asszony elsikoltotta magát és ájultan 
a földre rogyott. 

JllIialatt Farkas őrmester a nő magához téritéséy�l 
foglalatoskodutt, az a csendőr, a ki az élesztéshez vizet 
hozott, azzal a jelentéssel lépett be, hogy a cseléd fel
ügyeletével megbizott csendőrnek jelenteni valója van. 

Az őrmester azonnal kisietett mire a esendől' az t 
j elentette neki, hogy az özvegy sikoltásál'a a cseléd 
megrettenve, önkéntelenül elszólta magát, mondván: 
(I úgy kell neki. ő akarta! I) _ 

A csendőr mindjárt kérdezle a cselédt,ől, hogy mire 
vonatkoznak ezek a szavak, de ez minden további fel
világositást megtagadott., sőt Farkas őrmester előtt már 

azt is elt.agadta, hogy az idézett szavakat mondta yoll1<�. 
De nemcsak ez, hanem a magához téTitett özvegy i� 

konokul hallgatott és egyetlen szót sem szólt az az

iránt hozzáintézett kérdésekre, hogy mitől lett véres a 

két ágydeszka. Tehát tovább kellett keresni, kuta�ni, 

nyomósabb bizon),jtékok után. . . 

Az ólakat és az udvart vették ezután szoros vIzsga

lódás alá, a tekintetben, hogy nincsenek-e a keresett tál" 

gyak valahol elásva. . 
. Ennek S6 lett semmi eredménye . Eközben vahtmelYlk 

BEGEDO HARMONIKA GRAMOPHON 
l, 1 10-12 -1"-20 korona 40-1i0-60--70 koronA remek fels'Zere esse tJ 

10-12-11i - 20 koronA Hnomabb 2 00'0, 30-40-50 ko,. legH •. ao,II d,amo.",k .. otlol 

8 legjobb minőségben az egész országban elismert elsőr,ngn magy.,. bang .. ertelepen 

BeméuJi Mihály nál szerezhető be BadapesteD, Király·atczl 58. sz. 
Mind ... hang .... rr61 ktlllla árj_CT_ék li'rend'. 
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nftk eszébe jutott, hogy _a trágyakazl�t kellene megboly
gatni, hátha abba rejtették el a bünjeleket. 

mely napon az öregek rendesen templomba sz ktak' menni s rendesen kót. napig is a faluban maradnak. Igy is tÖI·tént. 
- Az öregek kora reggel eltávoztak hazulról; aaazda 

A trágyakazalnak mind a négy oldala, a hogy nyá
ron át megszáradt, érintetlen volt; a tetej én azonban 
olyan- nyomoka,t fedeztek fel, mintha egy-két nappal 
előbb meg lett volna bolygatva az ann!\Jk is megszá
radt felsőrésze. Ezt a helyet azonnal, kellő vigyázaUal 
ásni kezdték s mintegy félméternyi mélységben egy 
csomóba kötve megtalMták a meggyilkolt 2lsebóráját, 
czigarettatárczáját, gyufaskatulyáját, s ugyanott véres 
ruhacl:arabokba burkolva, több kisebb-nagyobb deszka
darabot és deszkaszilánkokat találtak. 

-pedig készülni kezdett, hogy felmegy a bavaso tra a pá�ztorok .. ut�n, de figyelmeztetésemre az asszon� lebeszelte enol es rávette, hogy maradjon ottbon, mulassunk egy jót, én velem két liter pálinkát hozatott majd csirkét vágtunk s mialatt azt készitettük, egyre itatta az urát, közben ölelgette, dalolt, kedveskedett 'eki és 
mire az ebéd elkészült, a gazda már annyira le:tttaso
dott a sok pálinkától, hogy kettőnknek kellett az ágyba 
fektetni s ott rögtön elaludt. A mint az özvegy ezeket a tárgyakat meglátta, meg

törten rogyott össze, de csak annyit mondott: «kérdez
zék a cselédet, az csinált mindent !J) 

_- Én csináltam, de te biztattál, - rikoltott a C8e
léd -_ egy {ejő8 tehenet és 1000 Kt igértél, ha meg
teszem, - foly1iatta to"\!ább. - S minthogy Jl,Z özvegy 
még akkor sem akart beszélni, a cseléd vállalkozott rá, 
hogy ő m!\Jjd mi11dent elmond. 

_ Pár hónappal ezelőtt jöttem ide cselédnek - kezdte 
az elbeszélést - és mivel csakhamar e1mondtam az 
asszonyomnak, hogy az uramtól nem törvényesen ugyan, 
de elváltan .élek, egész bizalmasan ő is elárulta előt· 
tem, hogy az urát nem szereti, csak szülei határozott 
kivánságára ment hozzá feleségül; elhagyni azonban 
nem tudja, mert velök lakó szülei ebben ugy is meg
akadályoznák. 

E tárgyról való többszöri beszélgetés során azt is 
mondta az asszony, hogy jól megfizetné, ha valaki el
tenné az urát lábI ól, de ugy, hogy az nem derü.lne' 
ki soha. Sőt megkért engemet, hogy 8zerezzek valahol 
egy vállalkozó szellemü -bátor embert. 

_ Kiváncsiság.ból megkérdeztem egyszer az asszonyt, 
hogy mennyit fizetne annak, a ki ezt a kivánságát tel· 
jesitené s mikor azt felelte, hogy egy tehenet és 1000 K-t 
adna, kijelentettem, hogy én váJlalkozom rá és úgy el
teszem lábalól az urát, hogy sohasem tudja meg senki, 
hova lett. 

_ Mikor teljesen megegyeztünk a dologra nézve -
folytatta a cseléd - hazamentem szüle�mhez s apám
tól, a ki kőfejtő mUl!kás, észrevétlenül elloptam hár?� 
darab dinamitpatront, a milyennel a sziklát robb!\Jn�Jak 
és hazatértem után, mikor mi;Lgunkra maradtunk, meg
mutattam aS"szonyomnak, hogy alkalomadtán azzal pU8Z-
ti tom el az uriÍJt. 

_ Az asszony nem irmerhe a dinamit robb�nó ere-

jét és nem hitte el, hogy az a }elenté.ktelen t�rgy al

kalmas volna egy ember elpusztltasára. Hogy tehat meg

győzzem őt Mlitásom valódiságáról, egy alkalo�mal, 

milwr az öregek és a gazda nem voltak otthon, klD�e�-

- Ekkor kiszedtünk alóla minden ágynemi.it, iltávo
litottuk a basa és oldala alól a szalmát is, m.ire az 
egyik dinamitot oda helyeztem közvetlenül a hasa mellé. 
az ablakokat kinyitogattuk, hogy a légnyomás ki ne 
törje s aztán a gyujtázsinórt'meggyujtottam és k:imene
kü!tünk az akolboz, ott vártuk be a robbanást. 

- Kissé ittassak yoltunl, a palin4ától mi is s bár 
ez kis�é bátori·tott bennünket, mégis remegve vltrtuk a 
robbanást; sőt mit or megtörtént is, jó félóráig, vára
koztunk a rejtekhelyen, hogy elszaladhassunk, ha a rob
banás nem ölte volna meg a gazdát és boszút akarna 
állani rajtunk. 

_ Ettől azonban nem kellett tartani, mert mikor fl, 
hosszú várakozás után az ablakhoz lopódzva" betekin
tettünk, az ágydeszkákat letörve, a ga-zdát szétroncsolt 
hassal a szoba földjére kivetödve találtuk. Még élt, de 
eszméletén kivül voli s egyre a felesége nevét mondo
gatva, segits ég ül hivta azt. 

_' . Meglepetéstől nem t,artván, magára hagy tuk a 
halódó gazdát s leültünk li kész csirkepaprikás mellé 
ebédelni; majd ebéd után - a pálinka hatá�a �att 
elálmosodva lefeküdtünk és csak sötét tlste ébreeltünk 
fel. Ekkorára a gazda már halott; volt; belegöngyöli
tettük a gubájába, áttettük a másik szobába" a hely
szinén levő bélrésztlket felszedtük és a disznóknak ad
tuk a meaaludt1 vért a behivott kutyák feJny:üták; a , " J 
véres deszkák nagy darabjait feltüzeltük, az apróbb 
szilánkokat és rongydarabokat pedig a gazda szintén vé
re" holmajaíval együtt összeszedve a tl'ágyakazalba elástuk. 

_ Éjfél felé járt az ielő, mikor mindezekhi éS'n 
- szoba feltakaritásával elkészüHünk s holtra-faradtak 

lévén, egy kicsit lefeküdtünk s úgy' éj i 
.. két �r8L t.!Íj.b��: 

mikor már pitymallani kezdett, felkeItunk es klVlttul. 
a hullát arra lL helyre, a boi azt a szomszéd juhász 
megtalálta. . "  . _ Igy történt az egész eset fejezte b� �lloadasát 
a cseléd s rámutatva a közelben ülő asszonyara, . foly
tatta _ kérdezzék meg őt is, �ogy mindeI!beu 19azat 
mondtam. . d"b tt eay nagy fatuskol tünk az asszonnyal az ej' o e s o ·  " 

egy dinamitpatronnal szé�robban�ottam . :lő.tte.
. 

E:k� r 

aztán ő is elhitte, hogy vallallwzasolD slliel ulnl fo" es 

arra kért, hogy végezzek az urával mi�él.
előb�. 

. _ Erre a le&közelebbi vasárnapot tuztuk kl, mmt a 

. _ Ugy volt minden, - szólalt meg az addig szót-
lan.ul ü.ldögélő özvegy, - nem szerettem az uramat és 

nem is tudtam volna szeretni soha, tehát így sz,tbl1-

dult!tID llleg tőle, ha másképen nem lehetett. 
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Kutyaugat�s, hangos beszélgetés fejezte be az asszony 
szavait. Jöttek az ör«gek. Ott találták vejük huJláját s 
ott találták leányukat is a cseléddel együtt, d� már 
bilincsbe verve mind a kettőt. Még nem tudtak sem
mit. Nem volt senki, a kitöl hirt kaphattak volna. 
A szomszéd juháBzt, a kitől odajövet értesülhettek .volna 
az esetről, épen abban a pillanatban bocsátotta el az 
örizet alól Farkas őrmester. Már nem volt rá szükség, 

ártatlansága �iderült teljesen. 

mény, hogy csak a szigorított tengeralattjáró háborúnak 
kezdete óta is, több mint hat ,millió tonna tartalmú 
ellenséges baj ót pusztitottak el a középponti szövetsé
gesek tengeralattjárói. És, ha nem is állithatjuk már 
most teljes határozottsággal, hogy csak ez apró vizi 
szörnyek fogják javunkra eldönteni a víláaháború sorsát . o '  

az az egy bizonYQs hogy a nagy bajó óriásokkal szem-
ben egyedül ők uralják ma a világtengereket . 

Kevés magyarázat kellett a két öregnek. A látottak

ból hamar megérteUek mindent. Sirtak, átkozódtak egy

szerre. Siratták a vejüket, átkozták a leányukat, egyre 

hangozt3!tván, hogy kitagadják minden vagyonukból. 

Ene azonban aligha lesz szükség, mert az özvegy és 

cselédje életfogytiglani fegyházra itéltetvén, még ha 

valamikor kiszabadulnak is, nem igen gondolhat arra 

az özvegy, hogy az akkorára férnvá nőtt fiától a rá

maradt vagyont visszaperelje; még kevésbé arra, hogy 

a cselédjével együtt egy uj abb gyilkossághoz előzetes 

pró bát tartsanak. 

KÉPEINKHEZ. 
A tengel'alattjárók munkában. 

A jelen számunkban közölt képek a háború egyik \ 

különleges, de az utóbbi idöben oly sokat emlegetett 

eseményeit állitják olvasóink elé. A tengeralattjárók 

működése ez, amellyel úgy IDeg lettek bénitva a háborús 

felek tengeri haderői, hogy - úgy szólván - ki sem 

mernek-mozdulni a hadikikötőkböJ. 

A háború előtti években valóságos versengés kelet

kezett a nagyhat,almak körében s nagy és még nagyobb 

tipusú hadihajók, az úgynevezett dreadnongth-ok épitése 

teron. Általános volt a hit, hogy ezek a rendkivüli 

tengeri szörnyetegek fogják eldönteni a jövő tengeri 

háborúját. Milliókat öltek bele minden ilyen Leviathánba 

s valóságós birodalomra szóló ünnepélyszámba ment 

egy-egy ilyen hajqóriás vizreboesátása, a mikor is hasábos 

tudósitások jelentek meg a sajtóban is azokról a rend

kivüli felszereléaekről, forgatható pánezéJtornyohól, kis, 

nagy és még nagyobb kaliberü ágyúk számáról, a melyek

kel ezeket a titáni vizi�zörnyeket ellássák 

S mit látunk? A báború kez�ete óta alig merik 

elhaO'yni a hadikíkö\őket ezek a hajóóriásole Sőt szoros 

felü;yelet 'Blatt vannak od:1bent és a robbanó aknál�(al 

elzárt kikötőkben, nehogy hozzájok férhessenek a hozzájok 

képest egyszerü vizi patkányoknak tekinth�tő ten�eralatt

járók Megdöltek mindazok a feltevések �s reD!l�nyek, 
.
a 

mil,et a hajó-óriásokhoz füztek. Mert, mmt a vlperacsl

pés a legerősebb embert is földre teri ti .is menthetetle

nül tönkreteszi és elpusztitja, ép ugy áldozatul esn
.
e

,
k 

ezek :1 haj6óriások is a tengeralattjárók 
.
egyotlen, J�l 

lllnszirozott torpedó lövéseinek. Hogy mlly hath:1tos 

támadó eszköze a tengeralattj áró a vizi háborúnak, 

mindennél jobban bizonyit ja azt az a rendkivüli' ered-

HIREK. 
Hősi halál. Somogyi Sándor, ll. számú esendő r

kerületbeli alőrmester, a bareztéren kapott lövés követ· 
keztében, a brzezányi 97. sz. német tábori kórházban, 
folyó évi augusztus hó 19-én meghalt. 

.. . . " KULONFELEK. 
Az emberi élet határa. Egy statisztikus kiszámította, 

hogy az európai népek átlag meddig élnek. ·A statisztika 

élén a svédek állanak 55 évvel, a norvégek is 55 évig 

élnek. Azután-jönnek a dánok 54, Belgium 53, Württem

berg 53, Franeziaország 52, Svájcz 52, Bajorország 51, 

Ausztria 48, Magyarország 48 és Spanyolország 48 évvel. 

Mi magyarok tebát még az átlagnál is kevesebbet élünk. 

Indiai igazságszolgáltatás, India némely részében 

a következő igazságszolgáltatási szokás divik. Ha két 

földbirtokos egymással pert folytat, két egymáshóz 

közel álló lyukat ásnak. Ezek egyikébe a felperesi ügy

véd dugja lábát, a másikba pedig az alperes védője. 

Erre megkezdődnek a perbeszédek. A' melyik ügyvéd 

lábát a rovarok előbb megmaJják anynyira, hogy tovább 

nem birja állni, annak fele a pert elveszti. 

Szerkes1itöi üzenetek. 
A szerkesztőSég a szolgálattal kapcsolatos �é)'dé

selue és névtelen tevelekJ'e nem v�laszol� 
kézU'atot 

vissza nem ad levélben pedig csak Igen kivételes ol� 

esetekben vál�zOI, ba a válasz, kényességénél fogVI\. 

nyilvánosan meg nem adhatÓ. H:érjitk ennél!(\g\' � 
olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne küldjel,el, 

P. P. J. lll'mester. Hat hónap után 14 nap. 

pétervárad. Kéreimét arskihalgatáson ndja elő. 

Z ilah. Nincs igánye. 

lUegúntam. Rászletes intázkedés még nem történt. 
" 

Va�zlav. 1. Az Önre nézve elön�ösebb k",t.�nRl nY\l�dlJnt 

és sérülése fokának megfelelő sebesillésI pótdlJat fog kltpm, 

mintán csendőrségi szolgálati ideje után csupán végklelégltésre 

van igénye. 2., 3. és 4. TárgytM"n. . ' 

1{'II"mbsé Leahelyesebb h� a rendelkezést klbocsáJtott 

plébln�st61 ké�' 
felvilágositást

' 
és inclokainak előtárása mellett 

meafelelő orvoslást kél'. ' 
S . � 'm 1 Küldje " Csendől'ségi Zsebkönyv szerkesztö 

bizott��� c�im.ire: Budapest IV. Egyetem·utcza, 4. sz. 2. Ey.ltl ... 

szerint nem tudunk r6la. 

V. D. K. R. A baj orvoslásá.na� módjára. nézve tamíosot lleUl 

r.dhatunk. TÜl'elemmel czélját Ön IS elérheti. , 

l{rajcsOvics• A hivatalos idő beoszt6.snak 2!"llldel1 postIIhi· 

"ataiban láth • .tó helyen kifüggeszt"e kell len me. 

D. G. csendőr. Türelem. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
SZEMÉLYI .. UGYEK. 

Legfels6bb elbatározások : 
Ö császári ég  apostoli · királyi Felsége legkegyelmesebben 
udományozni méltóztatott : 
a 3. oszt. VaskOTOna-?"endet a hadidisz'ttménynyel 

és a kaTclokat díjmentesen : 
az ellenség előtt tanusitott vitéz és eredmény telj es 

magatartása elismeréseü! : 
Mészáros I ván, az 1. honvéd gyalogezrednél beosztott 

I II. számu csendőrkerületbeli századosnak ; 
el rendelni méltóztatott, hogy 
a legfelsőbb dicsérő elismerés ujólag tudtul adassék : 
az ellenség előtt teljesitett kitünő szolgálatai ellsme-

réseül : 
muzsaji és vittnyédi Vittnyédy József, VI. számu 

csendőrkerületbeli századosnak ; 
elrendelni méltóztatott, hogy 
a legfelsőbb dicsérő elismerés - a kardok egyidejü 

adományozása mellett .- tudtul· adassék : 
az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása és 

kitünő szolgálatai elismeréseiU : 
Goreczky Vilmos, egy ·hadtestparancsnokságná1 be-

osztott IV. sz . csendőrkerületbeli csendőrszázadosnek ; 
elrendelni méltóztatott, hogy 
a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék : 
a háborúban telj esitett kitünő szo-lgálatai elisme

réseül : 
Forgács Vilmos, egy csendőr-szárnyparancsnokságnál 

beosztott VIII. számu csendőrkerületbeli csendörfőhad
nagynak ; 

adományozni méltóztatott : 
az amny érclemkereszlet a vitézségi é?'em sznlctgfán : 

az ellenség előtt tanusitott kitünö szolgálatai elisme
réseül : 

Pap Domokos, a IV/6, népfölkelő hadtápzászlóaljnál 
beosztott, az V. sz. csendőrkerület állományába tartozó 
(;send örhadn a-g-y- Bzámvivőnek. 

Ő csá9zári és apostoli királyi Ftllsége legkegyelme
sabben 

megengedui méltózta10tt, hogy 
e lfogadhassa és viselhesse ;  

et 1)Or08Z királyi 2. oszt, Vtlskereszlel : 
Bozsnyay Béla, csendörörnagy ; 
adományozni méltóztatott ; 

a koronás ezüst érclemkeresztet ct vitézségi t!! 'em 

szalagján : 

az ellenség előtt teljesített különöstln kötelességhü 
szolgálataik elismeréseül : . "  

Jákó Béla 1 .  oszt. őrmesternek, a III. ,sz�mu csendor
kerületben, PáHi Gergely, Eke Jáno�, Palal István al
őrmestereknek, a II" Izer István alőrmesternek, lj, VI" 

Lázár ,Manó, Hegyi Pál alőrmestel'eknek, a VII., Kötele� ZSIgmond! Nemes Fel'encz alőrmestereknek, a VIII. sza-mu csendörkel'ületben ' , 
különleges a,Jkalrriazásban teljesitett különösen kötelesstlghü szolgálataik elismeréseül : 

" Tabár Antal tÖl'zsörmesternek, Bielz János 2. oszt. ol'mesternek, Fodor Ferencz, Váradi Ferencz alörmestereknek, az L, Latinovics Gábor alöl'mesternek a Il Zbona János alöl'mesternek, a IV., Vida Mihály alő�: .mesternek, az V., Pápa József alörmesternek, a VI. Bozóki József, Rapcsán István alőrmestereknek, a VII,: Nagy Sándor 2. oszt. őrmesternek, Zahorán András alőrmesternek, a VIr. számu csendöl'kerületben ; 
a háborúban teljesitett különösen kötelességhü szolgálatai elismeréseü! : 
Faragó Sándor II. alőrmesternek, a II. számu csendör

kerületben ; 
az ellenség elött teljesitett különösen kötelességhü 

szolgálataik elismeréseül : 
Fancsali Árpád Sándor, Kocsó Imre, Takács Tamás 

alörmestereknek, a Il., Rigó Ferencz alőrmesternek, a 
lll., Gehringer János alőrmesternek, az V., Fischer 
Károly; Nyerges Benjamin, Szabó Gyula alőrmesterek
nek, a VI., Körmös Mihály, Z. Tóth Károly, Hanits 
János alörmestereknek, a VIII. számu csendörkerületben ; 

különleges alkalmazásban telj esitett különösen köte
lességhü szolgálataik elismeréseül : ·  

Zalavári István járásőrmesternek, Mukics Jakab, Far
kas Miklós, Tóth Péter L alörmestereknek, a III., Danis 
Pál, Hrotkó István, Horváth János V. alörmestereknek, 
az V. Szatmári István, Horváth Jáuos IV, alörmeste
reknek, a VI. sz. -csendőrkerületben. 

HONVÉDEL:M:I NIINISZTERI 
RENDELETEK. 
Adományoztatott : 
u hac\rakelt seregnél : 

Ö császarl és apostoli kÚ'ályi felsége által erre fel· 
lJatalmazott parancsnokság által : 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásuk elis
meréseül : 

a 2. osztályu ezüst vüézségi é?'em .' 

GyÖl'y Sándor alörmes�ernek, az
" 

V., ,.Gergely Ádám 
alörmesternek, a VII. szamu csendorkeruletben ; 

n bronz vilJzséyi 6relll : 
Seprényi Mihály vezetönek, a VIII., Czunám Bálint, 

Haszon István alörmestereknek, a VI., Papp Gergely 
alörmesterntlk, a VII., Mózes Béla 1. os�t: ör,mest�:n�k, 
Kastal Péter alőrmesternek, az L, Retl Janos Jaras
őrmesternek Zöld Sámuel alöl'mesternek, a II., Har · 
sányi Antal

' 
alőrmesternek, az V" Péterffy István, Szonu 

Simon alörmestel'eknek. a VI., FoszM Benedek, 1 .  o�zt. 
örmesternek, Ádám Ferencz, Kiss Béla, Szo!ga LaJ,?s, 
Kovacsics Dénes, Miklós Dénes, Dénes ,!stvan, Szoc� 
G " . Dezsö János Mihály Péter alormestel'eknek, yOlgy, ' .  ' J ' t "k ek Iaa Szőllösi Ferencz, László Pál, BIro anos v�z? o n , " 

György, Peh'es Gerge�y, Petres Sándor, raska. János, 
CsiMs Zsigmond, Acs Lajos (S�ndo:), BUCSI János 
csendőröknek, a va. számu csendorkeruletben ; 
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a kOl'onús vas IiTcle'j" ce"esz t rI 't "' " ,  , " "  " m  fJzse[j� erem 

szalagj(�n : 
a b áborúban teljesitett kitünö szolgál ata i  .elismeréseül : 
Varga Elemér alörmester a IV. számu csendör-kerületben ; 

, 

az ellenség elött teljesitett llülönösen kötelességbíi szolgálataik elismeréseü1 : 
Kocsik András alörmesternek, a VIII. számu csendör

kerül'8tben ; 
. a�. ellenség el§tt teljesit(:jtt kitűnö szolgálataik eHsme

reseul : 
Kiss Pá,l L, Bota, Gábor, Grisám György alörmeste

reknek, a II., Erdős Menybért alörmesternek a IV 
Bublós János 2. oszt. örmesternek, az V. számu' 

csen'dőr'� 
kel·illetben. 

Áthelyeztetett : 

19 1 7. évi október bó l -ével : 
Preszly. Loránd, VII. számu csehdőrkerületbeíi száza

dos, nyiregyházai szakaszparancsnok a III. sz. cseI'lclőr
kerületIlez, mint a 3. zakasz paranc�noka : Bud�pestr e ; 

Tótlrr Kálmán, VI. számu csendörkerületbeli főbad= 
nagy, körmendi szakaszparancsnok, basonLó minöség
b en, a VII. számu .csendőrkerületbez : Fogarasra ; 

Szabados Kálmán, III. s�ámu csendőrkerületbeli fö-
b adnagy m onori szakaszparancsnok, hasonló minő�ég
b en, az V. számu csendőrkerületbez : AranyMmarótra. 

Okiratijag megdicsértettek : . . 
a m. kir. VI. sz. csen.dőrkerületi parancsnokság által : 
Könye Gábor, Rákosi Ferencz 1. oszt. őrmesterek, 

Szab ó József L, Gosztola -Ferencz, _ Horváth Gyula, 
Törő János, Rózsa Sándor, Kuntár János, Pintér János, 
�endek Mihály 2. oszt. ől'mesterek, Morariu Dcmeter, 
Adám J�nos alől'mesterek, Witávszky Kristóf, Tóth János, 
IV., Székely János, Budai István, Tölösi István, Tatár 
János 2. oszt. őJ'mesterek, Czvikli Lajos, Csökly Gábor, 
Berki János, Makár G ábor, Nagy János VI., . Baranyai 
Vendel József, Sümegi József, ':L'örekes László, Almási 
Sándor, alőrD1,:sterek . .. Szentgyörgyi László, Pintér Vincze, 
'l'óth lVIi hály II., Ukös Lajos 2. oszt. őrmesterek, 
Czeiner György. Váczi Antal, Papp János IV. , alörmes
terek, Sz an !lJti J 9zse r, II. ,  Sümegbi J ánoR, Horváth 
István IV., Erdélyi József 2. oszt. őrmesterek, Ma,gyar 
István ' a:lőrmester, Eárpáti József L oszt. őrmester, 

���l: :eren�z, 
ö 

�étbi György, Zs,itek Ferencz, Foki 
tel' Bánfi �s� ., I�esterek" BakonYI András járásőrmes
G l . s van, emes Janos II., l .  oszt. őrmesterek � encser Ferencz, Babodi János, Simon István {ó ric; Jozsef: Németh József, Pápai Károly, Büki Ján os 2 o��t. őrmesterek, P�p János, HaI'aszti István, N�metb �ozsef VI�., Vass J ozsef, Kolozsi Péter Hantal Mibály ar�o� Sand�r, Bazsika Laj os, aI0rme�terek, a k6zbiz� to�sagI szoIJ�a,.lat, ter�n álta,lában kifejtett buzgó és eredmenyes ml1kodesl1kel't, valamint a báboruból folyó S
t ?k?!

rt
dalu szogálatnak pontos és lelkiismeretes ,eLjesiesee ; 

. Va.rga �st�án, L" járásömester, a háboru al att a ko� bIztons�gl . s.z�lgáJat terén általában kifejtett eredmenyes mukodeseért, de különösen a barcztérr vezényelt szakaszparancsnoka távollétében, mint szakaszp arac.snokbelyettes, a sokoldalu és rendkivül felsz,aporod�tt �?nk.ák pontos és lelkiismeretes elvégzésért valammt orsemek czélirányos vezetése és alárendeHjeinek belyes befolyásolásáért ; 
Edler Kálmán és Lébdi Lajos 1 .  oszt. őrme,sterek h osszas cse�dőr�é�i .szolgálatu1,{ alatt általában k�fejtett 

hasznos műkodesükert, nemkülönben az irodai teendők
n�k pont�s és szorgalmas végzéseért, valamint a háború 
kovetkezteben felszaporodott irodai munkáknak g\ ors és 
lelkiismeretes teJjesitéséért ; " 

a m, kir. VII. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

a következő VI. sz. csen.dörkerületbeli altisztem : 
Szulok Sándor, Horvátb Józef III., Almási JózRef 

S�ijártó Mihály, Dénes Lajos, Józsa István, I�uprich 
Janos, Kokas János, Dömse József, Eőri GáboI, Pesti 
György, Tal'!' Sándor, Ihász József, Eelemen Sándor, 
és  Szil·bó György I T., alörmesterek a háboruban. ellen
séges betörés alkalmával a határvéclelem, c'sapaiok 
támogatása, híJ'szerzés és felderités köril! teljesit�tt 
kötelességhü szolgála taikért. 

Nyilvánosan meg'dicsértette){ : 

a m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli parancsnokság 
által : ' 

Marosi Gábor, Erdélyi András, Tótb Ferencz L, 
l zabó István lY , Pordáit József. Sándor József IL,  
Huber Mihály, Kovács József, Kísfalvi Mibály, Vas 
János 1. ,  Kakas !foszló, Szabó Józse f IlL, Elzekeres 
Lajos, Horváth Mibály, RécU János, Herló Gergely, 
Horyáth Gábor, Varga István VII., Tóth Ján os IX., 
Vas Sándor, Heyes Ferencz, Tóth János ·IlI. , E:ámán 
Gyula, Mészáro� István, Tubol.y Károly, lI1ajor László, 

Mag-yar Közfisztviselők és Ál lami ' Alkalmazottak Takarékpénzt:ára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r é s z v é' n y t á r s a s á g  Kölcsönök lakbérle,tiltás 
ellenében. 

Előlegek értékpapirokra. 
Osaládi házak és telepek 
létesítése. 

Bu dapest, VII . ,  Rákóczi-ut ·/6. sz. 
- Telefo n 153- 44. szám. =--

K ülf61di pénzneme'lr vé· 
tele és elnd,ása. 

- - Sorsjc�eknek részI etreés 
készpenzért való eladása. 

-
Ala ptőke 2.000,000 k o ro n a. 

Elfooil rt l l n l! I>Nétekol l a karékpénzlnri kÖIl�,,'ccskére. l: Ol� 
t :d .. nréJ. be t r l l'j, n II l n ,  mc.lye kcL  ha l �ónapl felmondásl I?� 

lekötése ", c l l d t  helyezn el, el i l l tézetunl<nél, 6% (hat) be1.c LJ 

kamatot fi ze,  ü I I I, (A tőkekam.tadó Ic,·onásávnl . l2  O!\" ta llarek: 

betét u t n n ,  melynel a betevá az l .  pon t u.n jelzett felmondásl 

irt,; 1  ki nem köli,  5'1,% (öt és fél) betéti kamatot "zetünk. 

(A tókckarnatadó levonAsával.) 

/>:Iőlc(Jel uyujllmk iTtékpapirokra, sorsj cb')'ek re, vidél<lt 101.
lel ek ré ... z\'r nyei re 

Szcmélyl �ö,,"sijnök�t folyósitunk kezess�g mellett vagy jel

zálogos biztosi t '; k  ellenében, jutányos karnnttétel mellett 

Ctal:dnyok. t l l léz' �I I�',:k és che.'lue� ).>c"7.edésél elvlillaljuR 

i�cl1 mérséHeJt h.oJtsrgek felszanlllaS8\·;d. 

Veszüuk és eJadunk értékpapirokat, idege o pénzeket 

--_. 
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�lőrmesterek, Nagy Sándor L, 2. oszt. őrmester Fehér 
P�ter, Kovács Miklós, Pi�ler Kálmán, Grábecz 

'
Mihály, 

N�meth Sandor? �omogyl Károly alőrmesterek, Molnár 
v�ncze, Trombltas Gyula 2. oszt. őrmesterek, Tóth 
,Jozsef IV., Nyul Sándor, Szabó János VI. Hancz János 
Kámán Jó�sef L, Dél An�al, Katona Ferencz

'
, Röcskei Imre; 

Juhász LaJ os, Berecz Denes, Deák Nándor Nádasi Sa.n
dor és Győrvári Sándor alőrmesterek � közbiztonsági 
sz.ol?álat terén általá,ban kifejtett eredményes müködé
�ukert, .valammt a háborúból folyó szolgálatok pontos 
·es lelkiIsmeretes teljesitéseért. 

Elóléptetett : 

1.  oszt. őrmesterré : 
1 9 1 7. évi szeptember hó l - ével : 

Fekete Laj os ' 2. oszt. Őrmester az V. kerület áUo-
:mányában ; . 

2. oszt. őrmesterré : 
1 9 1 7. , évi szeptember h ó  l -ével : 

BQJ;dács György 1. alőrmester a II. kerület állo
:mányában ; 

alőrmesterré : 
1 9 15.  évi április hó 1 5-ével : 

SjÍ.ri György csendőr, a II. kerület állományában : 
1 9 1 7. évi junius hó l-éve l :  

Nagy István II. az V .  és Sensel' Rezső csendőr, a 
'VI. kerület állományában ; 

1 9 1 7. évi szeptember hó l -ével : 

Magyar János vezető, Pin dz sulya András, Rogna 
.János, Jámbor Ferencz, Csepregi István, Nagy Laj os L, 
Nánási Károly és Dombi Lajos csendőrök, a VIII. ke

:ri Het állományában ; 
1 9 1 7. évi szeptember hó l -ével ; 

Géczi IstviÍJn csendőr, a II. kerület állományában, 
-végül : 

1 9 1 7. évi �zeptember hó 25-vel : 

Lukács István vezető, az V. kerület á,llományában. 

Lovaglási jutalomdijban részesittetett : 

A m. kir. II. számu csendőrkerűlet állományában : 
Bús Antal csendőr 4 db., Fodor Illés, Virág János L ,  

. :Sági István alőrmesterek 2-2 db. ; 

a m.  kir. III. számu csendőrkerület állományában : 
Hegedüs Mihály 1 .  oszt. őrmester és Horváth István 

:III. alőrmester 3-3 db. ; 

a_ m. kir. IV. számu csendőrkerület állomá,nyában : 

Kocsor Laj os alőrmester 2 db., végül : 

a m .
. 
kir.

, 
�III . .  számu csendőr-kerület állomán:váb3lIl : 

Molna� Gyorgy 1 .  oszt. őrmester 4 db., KOBztin János 1 .  oszt. őrmester és Katdo� József őrmester, 2-� drb: 1 ?- 1 ?  koronás aranyból alló lovaglási jutalomdíJ'ban reszeslttettek. 

Házasságra léptek : 

a m. kir. II. számu Qsendőrkerület állományá an : 

,
Kristóf ; á�os 2. oszt. őrmester, Geppert J IlJnka ulian

naval, . 1 9� 1 J anuár 7-én, Lugoson ; 
a m. ku. III. számu csendőrkerület állományáJban : 
Bujtás László alőrmester, Kovács Ilonával, 1 1 7. évi 

aUgJlsztus i 5-én, Nyiregyházán ; 
a 

.
m. kir. IV. szán;tu csendőrkerü]et állományá an : 

. .
Lazár István százados, Buna Sára úrhölgygye ., 1 9 1 7. 

eVl augusztus 28,án, Budapesten ; 
Simon Jozsef 2. oszt. őrmester, Themák Gizellával 

1 9 1 7. évi szeptember l -én Kassán; 
, 

Szász Ferencz 1 .  oszt. őrmester, Singray Máriával, 
1 9 1 7, évi 1 7-én, Tiszaka,rácsonyfalván; 

E'arkas J IÍInos alől'mester, Ádami M8Irgittwl, 1 9' 1 7. évi 
augusztus 1 1  ,én, Csetneken. 

r .. ·· ........... ························ ·· .... 

I SZANTó ��ZS���� i 
: 

. 19 éve szalht kerék(iáif, besznő- i : gépet, varrógépet, gummiliat és 
• felszereléseket az egész ország 
: , csendörségének. Elismerő leve. 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim ; f : SZEGED, VÁROSI BÉRP AL<lITA • 
• ................................................. 

A .nág h .
. 
�� 

le=:� h��J�fi�m�K� c.��! i 
.l'Őo bangu. 3 igaz váJtóval 1 s  K. Egé.z ."nek..., 

I 
Joan!!" .� ig ... váltóval 20 K. ErŐB _él han!!" ... 

: 
1 8, 20, 25, 40 K. Finom kétsoros horIDonil<Óok, M
n>msorooM, gramatiku. hangnak is kétmil:Bei.. 

: 
f Gramofon · I 
: C.od ....... erőo, 11 •• 1& hangu be.oélögép 40 K, : 
: nagy -Union , szerkezettel 50 K. - Legszebb : 
• hanglemezek az ÖSBzes dalok, zonék, operák, 

I • tréfá.s előadások stb. 80 tmA61 4 K - Ig. 
: Javitásl müterem . i Árjegyzék81 az összes ban!SZerekröl Ingyen kiild , : 
f MOGYOROSSY GYULA f 
o királyi ,8zabadalmar.:ott hangszerg:Tá.r • 

: Budapest. VIII.. Rákóczi-út '71. sz:am. i 
: ...... .......... 4> .... . . .  9 ................... · .... .. 

VA R N AV L. SZ EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

Károly-li.ereszt nál'u n k  már kapható, ára 2 kor0na. 


